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DISCLAIMER

This training material has been prepared by CDMA, MEPMA, Telangana with support of Urban Management Centre (UMC) for providing training to members of Self Help Groups
/ Slum Level Federations /Town Level Federations and Municipal officials for Implementation of Home Composting in Telangana. This training material has been prepared for the
exclusive use and benefit of the SHGs and DAY-NULM functionaries. If any part of this training manual is reproduced or replicated, CDMA, MEPMA, Telangana and UMC shall be
acknowledged.
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About the Training Manual

THIS MANUAL  HAS BEEN PREPARED FOR

• Primary Audience: The Community Resource Persons, 
members of Self-Help Groups/Slum Level 
Federations/Town Level Federations, Municipal officials

• Secondary Audience: Households, Resident Welfare 
Associations, Institutions, Commercial establishments, etc.
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02:30 Hours

DURATION



Objective of the Training Manual

The importance of home composting

The process of home composting

Methods of home composting 

State level implementation strategy

Roles and responsibilities of various Stakeholders
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Let’s Understand 
what is solid waste?



What is 
waste?
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• Any material that is discarded because it has served 
its purpose is called WASTE.

• It is understood as “unwanted” or “useless” material… 



Where does waste come 
from?
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Where does waste come from?



Yes… everyone generates waste !!
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Used toothpaste

Milk Packets

Fruit and vegetable peels

Used Paper 

E-waste

News papers 



How much 
waste do we 
generate? 
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An average person generates ½ kilo of waste every day..

A family of about 4 persons generates two kilos of waste 

every day or almost one tempo full of 
waste per year (one ton). 
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Population is growing, city 

areas are expanding, and with 

increasing consumerism, we 

end up generating too much of 

waste



How is waste managed in our cities?
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Waste 
generation

Source 
segregation 

of waste

Collection of 
segregated 

waste 

Transportation of 
waste to the 
processing 

facilities

Disposal of inert 
waste at 
dumpsite



Current scenario 
in Telangana
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Total Waste generated in a day 

4300 MT =1720 waste 
collection vehicles (approx.)

Percentage of waste collected 
through Door to Door Collection 

92%

Percentage of Waste 
segregated  

39%

Total 141 Cities 

in the State  

52 cities targeted 

for the first phase
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Now lets see .. 

What all is there in our waste dump?



Types of Waste
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Waste

Bio-Degradable Non- Biodegradable



Biodegradable/ wet waste?
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Type of waste, typically 

originating from plant or 

animal sources which may 

be degraded by other 

living organisms…. like 

food and kitchen waste 



Non- Biodegradable waste?
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Waste

Bio-Degradable
Non-

Biodegradable

Recyclable

Non Recyclable 



Recyclable Waste

Recycling is the process 
of making or 
manufacturing new 
products from a product 
that has originally 
served its purpose…like 
paper cans, metal, 
certain plastics more 
than 40 micron
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Non-Recyclable 
Waste

This is waste that is 
considered as trash once 
discarded…like certain 
plastics, thermocol cups, 
plastic cups, bags, 
diapers, sanitary 
napkins
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When 4300 MT of waste is 
generated? 

What do you think, where does it 
go? 
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Garbage thrown out of the city



Is their any solution to treat the waste?
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Now lets see .. 

How to treat the wet waste?
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Wet waste can be treated at 3 levels

Household level Community level City level 
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The operational guidelines for Home Composting 
issued by CDMA, Government of Telangana
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The operational guidelines for Home Composting 
issued by CDMA, Government of Telangana



What is Home 
Composting?

“Home composting is a simple technique for 

treatment of organic waste at household or 

institutional level to produce compost through 

natural processes”
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What are the 
benefits of 
Composting?
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Treating the wet 
waste at source and 

minimizing the waste 
going to the landfill

Reduces the 
collection and 

transportation costs 

Reduces the need for 
chemical fertilizers

Eliminates 
uncontrolled leachate 

at landfills 

Reduces the emission 
of harmful gases

Reduces bad 
smell/odour at waste 
collection points and 

roads/streets



How to make 
compost?
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Image Source: https://swachhindia.ndtv.com/

Image Source: https://swachhindia.ndtv.com/
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Browns Greens

Air Water 

Four basic ingredients are required for 

composting:

Essential ingredients for composting



What are Browns and Greens?
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Browns Greens
• Corn stalks

• Newspaper (Shredded)

• Dry Leaves

• Bark

• Straw

• Wood chips

• Unprocessed cartons/ 
cardboards (should be shredded), 
etc

• Vegetable peelings

• Rotten fruits

• Coffee grounds

• Tea leaves

• Manure from herbivorous 
pets/animals 

• Egg shells

• Tea bags

• Paper towels and napkins

• Yard/Grass trimmings, etc

Ideal ratio to 
be maintained

= 3
Parts of browns

1
Part of greens 

:

Image Source: https://swachhindia.ndtv.com/



Methods of home 
composting
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• At household level

• At Community level



Methods of Composting – Household level

Pit Composting

Pot Composting

Khamba/Matka/Three vessel composting

Kitchen bin Composting

Mose Pit Composting
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Pit composting
Suitability 

• For a family of 5-6 members, 

• Pit size:  100cm X 60 cm X 100 cm 

(3.5 ft X 2ft X 3.5ft)

Infrastructural requirements

• Shovel

• Tarpaulin/plastic sheet

• Cow dung/decomposed waste and soil

35

Compost will be ready in 120-180 days 



Steps – Pit Composting
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Identify a spot in your plot 
where water doesn’t get 

logged, and where two pits 
can be dug. 

Make a small bund around 
the pit.

In rainy season, cover the 
pits with the plastic sheet

At the base, spread a 6-inch 
layer of decomposed waste 

or cow dung slurry.

Cut the wet waste into small 
pieces.

Spread it on this base layer. 
Make sure that the waste 

put in is moist.

After every layer of waste, 
sprinkle a layer of soil to 
avoid any bad odour and 
prevent breeding of flies.

Continue doing this until 
there is about 15 cm of 

space in the pit. 

Fill this space with soil. 
Leave the pit for a minimum 

period of 4 months. 

Once the first pit is closed, 
use the second pit in a 

similar manner.

To use the compost, just dig 
the pit, and unearth the 

compost. It can be directly 
used for soil enrichment.

Add 6 inch layer of 
decomposed waste or cow 
dung slurry

Add shredded waste. The 
waste should be moist

After every layer of waste, 
sprinkle a layer of soil 

1 2 3

Continue doing this until 
there is about 15 cm of 
space in the pit. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lSHHGlQYdA0&feature=youtu.be&ab_channel=GrowVeg

https://www.youtube.com/watch?v=lSHHGlQYdA0&feature=youtu.be&ab_channel=GrowVeg


Steps – Pit Composting
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Identify a place where water doesn’t get logged, and two pits can be dug

Make a small bund around the pit

Add shredded waste. The waste should be moist

After every layer of waste, sprinkle a layer of soil 

Once the first pit is closed, use the second pit in a similar manner

To use the compost, just dig the pit, and unearth the compost 



Pot Composting

38

Suitability

• Works for units which produce 1 to 2 kg of 
biodegradable waste daily

Infrastructural requirements
• Two mud pots (50 cm  high and having a diameter of 35 cm)

(1.64 ft high with diameter of 1.14 ft)
• 50 cm (1.64 ft) tall stands for holding each pot. 
• A plastic vessel of half liter capacity to collect the leachate
• A small trowel
• One painting brush
• 1 brick cut in 2 pieces

Compost will be ready in 60 to 75 days 



Steps – Pot Composting
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Make a hole in the bottom 
of the pot and place it at a 

convenient place on the top 
of the stand. Put the plastic 
container below the hole to 

capture the leachate.

Start putting in shredded 
biodegradable waste into 

the pot. Close the pot with 
the lid. And make sure to 

not put in more than 2 kg of 
waste a day. 

Cover every layer of waste 
with compost or soil.

The waste needs to be 
turned thoroughly once in 

two days.

One week later, worms can 
be seen in the pot. These 

worms help in the 
composting process and will 
die in the next three weeks 
themselves. Do not try and 

kill them yourself.

Once the first pot is full, 
start using the second pot in 
similar fashion. By the time
the second pot is filled with 
waste, the waste in the first 

one will have turned into 
compost.

The moisture content in the 
pot should be maintained. In 

case the quantity of water 
inside the pot is more, saw 

dust can be added to absorb 
the excess water. 

During monsoons, cover the 
pots with the plastic cover 
and put two pieces of brick 
on it to prevent rainwater 

from entering the pot.

Sour curd or buttermilk 
will speed up the 

composting process. 

Tips about leachate
a.Put some salt in the container collecting 

leachate. This will prevent the flies from 
hovering around.

b.The leachate can be diluted with water and 
used as compost for plants

c.If the flies persist, two camphor tablets 
should be diluted in 25 ml of oil and this oil 
should be applied on the pot with a brush

https://www.youtube.com/watch?v=1o4y8tCaw0A

https://www.youtube.com/watch?v=1o4y8tCaw0A
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Steps – Pot Composting
Add 2kgs of waste to the pot

Sprinkle a layer of soil/ already prepared compost on it

Mix the waste properly for every two days

worms can be seen in the pot. Do not try and kill them 

start using the second pot in similar process

The moisture content in the pot should be maintained

cover the pots with the plastic cover to prevent rainwater 
from entering the pot

Sour curd or buttermilk will speed up the composting process

Within 60-75 the compost will be ready



Khambha 
Composting
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Suitability 

• Works for units which produce upto 2 kg of 
biodegradable waste daily

Infrastructural requirements

• 3 terracotta pots, having a height and diameter of 30 cm 
(0.98 ft) with lid for one pot.

• Pots number 1 and 2 are open from the top as well as bottom. 
The open part in the bottom is weaved with plastic wires.

• Pot number 3 is open at the top, and closed at the bottom.

• Old newspapers

• Hand pump/sprayer

• Compost/Saw dust

• Steel fork 

Compost will be ready in around 90 days
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Place newspaper sheets at the 
bottom of the pot 1 and 2 to 
cover the mesh wiring. This is 

done so that no other material 
other than water would seep 

in the pot below.

Place the pots, one on top of 
the other, with the pot having 
a closed bottom (pot 3) at the 

bottom of the stack.

Start adding kitchen waste to 
the topmost pot. Spray diluted 
bio culture after every layer of 
waste (The ratio of bio culture 

to water is 1:50 to make 
diluted bio culture).

The water used for diluting bio 
culture should not contain 

chlorine. To ensure that, the 
water to be used should be left 
open in a wide vessel for two 

days.

Once the topmost pot is 3/4th

filled, swap the position of the 
pot with the middle one, and 
start putting in waste into pot 

2. 

Turn the waste every two days 
without tearing the newspaper 

at the bottom.

Steps – Khambha Composting



Steps – Khambha Composting
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While the second pot is being used to 
collect the waste now, the composting 
process will shrink the material in the 

first pot, and it will be ready to use again 
when the second pot is 3/4th filled with 

waste. 

Swap the position of pot 1 and pot 
2 again. Now, pot 1 is at the top 
again. The waste should now be 

collected in this pot again, until it is 
filled upto 3/4th of its capacity. 
Then the positions will have to 

swapped once more.

Continue doing this until one of the 
pots is filled. Empty the contents in 
the bottommost pot, and continue 

the process until pot 3 is 3/4th

filled. 

Once that is done, sieve the 
contents of the last pot to get the 
compost. Any material that cannot 

be sieved can be added to the 
topmost pot for further 

decomposition.

https://www.youtube.com/watch?v=cReeLzYBPTY

https://www.youtube.com/watch?v=cReeLzYBPTY
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Place newspaper sheets at the bottom of the pot 1 & 2 to cover the mesh 
wiring

Add wet waste in pot 1

After adding a layer of wet waste, Spray bio culture after every layer of waste

Once the topmost pot is 3/4th filled, swap the position of the pot 

Turn the waste every two days 

While adding the waste to 2nd pot, the composting process will shrink the material in 
the first pot

Continue doing this until one of the pots are filled

Sieve the contents in the pot and add the remaining material that cannot be 
sieved to the pot

Steps – Khambha Composting



Kitchen Bin 
Composting

45

Suitability 

• Suitable for composting at a household level with 5 to 6 
members. 

Infrastructural requirements

• One 25 litre plastic bin with lid

• 3 Plastic grow bags 

• One small trowel

• Small fork

Compost will be ready in around 30 to 45 days
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Place the plastic bag inside 
the bin.

Spread starter material in 
1-inch-thick layer over the 
bottom as bio-platform*. 

Spread the shredded 
waste over the starter 

layer

Spray diluted bio-culture 
mixture over the waste. 
After third day, use the 

fork to mix the contents of 
old layer and new layer.

Repeat the procedure till 
the bin is filled.

Tie the grow bag and 
remove it and store it.

Keep the second grow bag 
inside the bin and continue 

the process.

Once the second bag is filled, 
remove it and store it. Open 

the first grow bag and remove 
the contents and start using it 
again. If the waste quantity is 
more than 2kg/day increase 
the number of grow bags to 

give at least 20 days of storing 
time for filled grow bag.

Steps – Kitchen Bin Composting

*Either prepared bio- compost or saw dust treated with bio-culture can be used as starter material. Mix saw dust with diluted bio-culture 
(bio-culture water ratio 1:50) and keep it in a sack bag duly tied. After two days, saw dust mixture becomes hot by the activities of the 
bacteria. This hot mixture can be used as the starter.



Mose Pit 
Composting
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Suitability 

• Suitable for composting at a household level with 5 to 6 
members. 

• 2 pits will have to be dug as each pit shall be used 
alternatively for 6 months. 

Infrastructural requirements

• Circular pits of required diameter and depth 1m in a 
convenient location – 2 Nos

• Circular/ rectangular slabs to fully cover the pit, with PVC 
pipe of required diameter, 50cm long (1.64 ft long), 
vertically placed centrally on the cover slabs - 2 sets.

• PVC caps to close opening of the pipe – 2 Nos

Compost will be ready in around 30 to 45 days



Mose Pit Composting
Size and specification of the infrastructure required:

• Pit of size 60cm diameter  and depth 1m for a family of 5 members. 

(1.96 ft dia and 3.28 ft depth)

• Diameter of the pit may go up to 1.5m (in 4.92 fts) for institutions

• Restrict the depth to minimum 1m (1.96 Ft) in all cases as 

methanogenic activities get reduced at lower depth.

• The bottom of the pit is of oval shape.

• The cover slab of size 75cm (2.46 Ft) diameter (for a pit of 60cm 

diameter) and thickness 7.5cm. (In feet's - 2.46 ft size of slab ; For a pit 

1.96 ft dia and thickness of 0.24 ft)

• PVC pipe of 100mm (in feets - 0.32 ft) dia. for domestic type and can 

be upto 200 mm (in feet's - 0.65ft) ( diameter for bigger size pits.
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Ensure bacterial seeding 
before putting the waste into 

the pit by sprinkling cow-
dung/ decomposed waste 

into the pit.

Drop the shredded bio-waste 
into the pit through the pipe 
opening daily and keep the 

pipe end closed always.

Pouring of warm water of 35˚ 
to 45˚C temperatures once in 

a week will accelerate the 
decomposing.

Occasionally pouring of cow-
dung mixture or any bacterial 

seed into the pit will be 
helpful.

Keep using the pits 
alternately for six months 

each.

Steps – Mose Pit Composting



Methods of home 
composting
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• At household level

• At Community level



Methods of composting - Community level 

Pit Composting

Rotary Drum/In vessel composting

Drum Composting

Organic Waste Composter (OWC)

Steel Mesh Composter

51



Rotary Drum/
In-vessel 
Composting

52

Suitability 

• Suitable for up to 10 households, daily waste intake up 
to 10 kg

Infrastructural requirements

• A rotary drum of 250 litres capacity

Compost will be ready in around 15 to 20 days
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The waste is 
shredded and 
added to the 

drum.

The handle of the 
drum is used to 

manually turn the 
waste once every day.

Make two to three 
rotations.

After the rotation, the 
half doors at the side 

of the drum should be 
opened.

Continue the 
process for 15 

days

Steps – Rotary Drum/ In-vessel Composting

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM
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Add the shredded waste to the drum 

Turn the waste once every day using handle 

Make two to three rotations

Within 15-20 the compost will be ready

Steps – Rotary Drum/ In-vessel Composting



Drum 
Composting
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Suitability 

• For institutions or a large number of apartments

Infrastructural requirements

• 2 drums of 50 liters each

• A pedestal for the drum 

• A tap

• Plastic vessel of 5-liter capacity

• Plastic net bags

• Two bricks

• Gloves

Compost will be ready in 15-25 days
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Take a plastic drum and fix 
the tap on the bottom of the 

drum.

Place this drum on a 
pedestal of suitable height to 

accommodate the plastic 
vessel below the tap.

Prepare the liquid culture by 
mixing an adequate amount 

of culture in water (For 
treating 80-100 kg of waste, 

mix 250 ml of culture in 3 
liters of water).

Segregate the waste and 
keep the waste which can be 

converted into compost in 
the net bags. Don’t put 

papers or materials which 
can be further used after 

recycling.

In a large container, mix the 
waste with the prepared 

culture solution by wearing 
gloves in the hands.

Put some bricks inside the 
drum in such a way that the 
bags carrying the waste do 

not block the tap (refer 
image).

After mixing the waste with 
the solution, put the waste 

in the plastic net bags and tie 
a knot by the plastic rope 

when it gets filled.

Put the plastic net bags in 
the drum. Continue this 

process until the drum gets 
filled.

Pour the remaining leftover 
solution of the container into 

the drum from the top and 
close the lid of the drum. 

Steps –Drum Composting
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Connect a pipe from the tap of the drum to 
the plastic can.

Open the tap for collection of liquid. 

Pour back the liquid collected till the third 
day back in the drum through the top, after 

opening the lid. Also, when the drum is 
opened on the third day, see whether the 

compost is uniformly converting or not. If not, 
then add more liquid solution (250ml culture 

mixed with 3 litres of water) to it.

Put the can beneath the tap after pouring the 
liquid for collection of liquid compost. 

Whenever during the composting, if the 
process starts to smell then add some more 
culture (mixed with water) to it from the top 

of the drum. Increase in foul smell is an 
indication that composting is not going 

properly.

On the 20th day of composting, take out all 
the net bags from the drum and spread the 

contents of the net bag on the ground to dry.

The liquid left inside the drum is also the 
liquid compost, so collect it in the can. 

After drying the solid waste for 2 days, sift it 
with a sieve. The collected solid is the solid 

compost.

Steps –Drum Composting



Organic Waste 
Composter 

(OWC)
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Suitability 

• The technique of drum composting would work for 10-
15 households. 

• The waste processing capacity of a mechanized OWC 
ranges from 100 kgs a day to 5000 kgs  of wet waste a 
day

Infrastructural requirements

• Space requirement – 100 sq. meter to 500 sq. meter (1076 
sq.ft to 5381 sq.ft) depending on the capacity of the OWC.

• A shed/designated space for the OWC

• Old compost/soil

• Culture

• Plastic racks for curing of compost

Compost will be ready within 24 hours

However, this compost should be cured for some days before using it. Put the 
compost in plastic crates and leave it for at least a week (longer the curing 
period, better is the quality of the compost). During this time, keep the 
compost slightly moist.



Shred the biodegradable 
waste into small pieces 
before putting it in the 

OWC. 

Add culture and old compost 
to the waste.

Switch on the OWC, and the 
compost can be collected after 

24 hours.

The collected compost should 
be collected in the racks, and 
left for a few days to cure it. 

During curing, water should be 
sparsely sprayed to retain the 

required moisture.

The compost can then be used 
in the garden.

Steps – Organic Waste Composter

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM
Source: http://www.abtechflow.in/organic-eco-waste-composter.html

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM


Steel Mesh 
Composter

60

Suitability 

• Works for a cluster of houses 

• One unit has the capacity to hold waste of 50 kg per day

Infrastructural requirements

• Space requirement – 500 sq. meter (5381 Sq.ft)

• A shed/designated space for the composter

• Cement slabs

• Steel mesh plate for the top (should be equal to the size 
of the compost)

• Steel mesh ring (to install inside the composter).

• Saw dust

Compost will be ready in 30 days with 30 days for curing 
time



Put together a 
square-shaped 

platform using a few 
cement slabs.

Leave some gap 
between each slab so 
that leachate, if any, 

drips down easily.

Place a steel mesh plate 
on top of the slabs to 

prevent entry of rodents 
from the bottom.

Make a steel mesh ring 
of 3 ft diameter and 2.5 

ft height (open cylinder).

Place this ring on the 
platform.

Wrap the ring with 
gunny sack to avoid the 
contents from spilling 

out and messing up the 
surroundings.

This also prevents 
rodents from digging 

into the piles.

Collect the segregated 
kitchen waste.

Sprinkle little bit of saw 
dust on it to absorb 

excess moisture.

Steps – Steel Mesh Composter

Source: https://www.pdotwolf.com/shop/garden/composters/500ltr-
garden-waste-compost-bin-wire-mesh/

https://www.youtube.com/watch?v=Tj_goluMKO8&feature=youtu.be&ab_channel=judopuff

https://www.youtube.com/watch?v=Tj_goluMKO8&feature=youtu.be&ab_channel=judopuff


Spread a thick layer of 
(at least 8-10 inches) 

dry leaves at the 
bottom of the 

composter.

This absorbs the 
moisture content 

seeping down from 
the top layers.

Add the bio 
degradable waste and 

dry leaves to the 
composter in 

alternative layers.

The top portion is 
always filled with dry 
leaves to avoid flies, 
odour, mosquitoes 

and rodents.

Leave the composter 
for about 15-20 days. 
Churn the waste after 

15 days.

Afterwards remove 
and lay it for maturing 
for another 30 days.

After a total of about 
45 days, the compost 
is ready. Sieve it and 

store it for 
consumption.

Bigger and not fully 
composted parts 

sieved out are once 
again added to the 

composter for 
composting.

Keep the place tidy 
and ensure that it is 
airy and covered (to 
save from sun and 

rain).

Steps – Steel Mesh Composter



Comparative Matrix
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Method Suitability
Quantity of waste input (per 

day)
Type of process Time frame

Composting methods for individual household units

Pit Composting For a family of 5-6 members Maximum 2000 kgs Easy 120 – 180 days

Pot Composting
Units which generated 1 to 2 

Kgs of waste daily
1 to 2 Kgs Easy 60 – 75 days

Khamba/Matka/Three vessel 

composting
Individual HHs 2 kgs Easy Around 90 days

Kitchen bin Composting Individual HHs 2 kgs Moderately easy 60 – 75 days
Mose pit composting For a family of 5 members Moderately easy 30 to 45 days

Composting methods for communities, institutional establishments/BWGs
Rotary Drum/In vessel composting Upto 10 HHs Daily waste intake upto 10Kgs Easy 15 to 20 days 

Drum Composting 10 – 15 HHs 80 – 100 Kgs of waste Moderately easy 22 to 25 days

Organic Waste Composter (OWC)
Large number of apartments 

and institutions
100 – 5000 kgs Easy

24 Hours and the 

collected compost from 

OWC shall be cured for a 

few days 

Steel Mesh Composter Community level
Each unit can hold a waste of 

50 Kgs
Moderately easy 30 days



Do’s and Don’ts
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What’s In
What’s OutGreens Browns

Vegetable peelings Corn stalks Cooked food that may become moldy 

Rotten fruit Newspaper (Shredded) Fatty food items

Coffee grounds Leaves Leftover meat, cheese

Tea leaves Bark Chemically treated fruit skins

Manure from plant eating pets/animals Straw Fish and bones

Egg shells Wood chips Plastic material 

Tea bags Unprocessed cartons/ 

cardboards (should be 

shredded)

Dairy products 

Paper towels and napkins Ash from barbecues or coal 

Yard/Grass trimmings Cartons and cardboard with plastic film, paper napkins 

used with chemical based cleaner

Straws, stirrers and twist ties

Metal 

Toxic chemical material



Use of Compost

65

Good Compost – Good compost is identified by its color and smell; it should be dark brown to black in 
color which does not stink. It should be finely granular, such that 90% of it can be sifted by a 0.4mm 
sieve. 

Potted Plants & Gardens Can be sold



Frequently occurring issues and their solutions
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Issue Possible Cause Solution

Pile is wet and 

stinking

• Excess moisture

• Compaction

• Add brown material

• Turn Pile

• Place browns at the center of the pile

Pile is dry • Too much brown

material

• Too little water

• Add fresh kitchen scraps

• Moisten with water

• Cover pile to reduce evaporation

Pile attracting 

pests (birds, 

rodents, etc.)

• Inappropriate materials

added and poor

covering

• Adding of grease, oils, meats, breads, etc. shall be avoided (refer do’s

and don’ts)

• Add soil or brown material to cover food scraps

• Put kitchen scraps in the center of the pile

Pile is not warm • Pile too small

• Too little moisture

• Poor aeration

• Increase pile

• Add water and turn pile

• Turn pile

Pile attracting flies • Improper covering of

food scraps

• Cover green material with browns

• Place kitchen scraps in the center of the pile

Pile has excessive 

worms

• The pile is too wet • Add crushed dry leaves or add ready compost



Implementation Strategy
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SETUP A MONITORING 
CELL

AWARENESS 
GENERATION 

IDENTIFICATION OF 
UNITS FOR HOME 

COMPOSTING 

TRAINING & CAPACITY 
BUILDING

FORGING PARTNERSHIPS 
AT LOCAL LEVEL

DEFINING ROLES AND 
RESPONSIBILITIES OF 

VARIOUS STAKEHOLDERS

MONITORING & 
REPORTING 



The implementation of home composting activity in the state will be led by CDMA and will have the 
following members: 

68

State Home Composting Cell

Deputy Director, CDMA

Solid Waste Management (SWM) Expert, State SBM

State Mission Coordinator (SMC), MEPMA

Compost Development Officer (CDO), CDMA

Monitoring Cell – State

The state cell shall conduct review meetings with the cities once a week



For Municipal Corporations For Municipalities

Municipal Commissioner Municipal Commissioner

Medical Health Officer Town Mission Coordinator

Environmental Engineer Environmental Engineer

Town Mission Coordinator Sanitary Inspector/ Sanitary Supervisor

Sanitary Inspector/ Sanitary Supervisor Community Organizer/ Resource Person

Community Organizer/ Resource Person

• Shall conduct regular review meetings 

• Act as a Helpdesk for the citizens. 

The cell will have the following members 
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Monitoring Cell- Municipalities / Municipal Corporation

Nodal officer for 
implementation, 
monitoring and 

reporting to State 

The Cell shall monitor the progress on a daily basis. 
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The implementation of the home composting activity shall be taken up in

phased manner

– The city shall identify a mix of individual households, Resident welfare associations, 
institutional establishments and bulk waste generators (BWGs)

– A minimum of 10% of total HHs and 50% of BWGs should be targeted in the first phase

– The city shall finalise the units, based on space availability and willingness of 
owners/managers

Identification of properties for home composting at city level 
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• Compost mart is the place where the 
material and equipment required for 
composting is made available. 

• SHGs engaged in management of the 
compost mart will guide the buyers about its 
use

3. Setting up Compost marts by SHGs

• The SLF/TLF members shall:
• Train and help the units in selecting 

a suitable composting technique
• Handholding support to 

owners/managers
• Spread awareness among other 

SHG members

2. Implementation through SLFs/TLFs

• The CRPs shall:
• Generate awareness
• Identify the units
• Guiding 

owners/managers on best 
technologies

1. Implementation through CRPs

Ways of implementing home composting in the city



Training for home composting by Municipal 
officials and CRPs 
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Unit owners/ Managers

Training content will include :
• Importance of source 

segregation and composting 
• Methods available for 

composting
• Steps to be followed for 

composting
• Do’s & don’ts of composting

SLF & SHG Members

Training content will include : 
• Awareness generation among 

the unit owners
• Methods available for 

composting
• Equipment that would be 

needed to practice home 
composting 

• Do’s & don’ts of composting 
• Setting up and management 

of Compost mart
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Awareness generation

With the support of Municipal officials, CRPs 
will sensitize RWAs, general public on 

• Source Segregation 
• Composting process
• Methods of composting 
• benefits of composting, etc.

What to inform?

• Digital Broadcast

• Advertisement on local channels
• Social media platforms

• Print media
• Audio visuals 
• Live demonstration 

How to inform?



Roles & Responsibilities
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• Town Mission Coordinator

• Municipal Commissioner

• Environmental Engineer

• Community Resource Persons



Roles of Municipal Commissioner
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Municipal Commissioner

▪ Set up a home composting cell at ULB level

▪ Issue ID Cards to CRPs

▪ Finalise the CRPs (from each ward) and appoint a nodal officer (preferably sanitary inspector/supervisor) for 
monitoring the home composting activities at ground level

▪ Finalization of action plan prepared by Town Mission Coordinator and Environmental engineer

▪ Finalisation of list of units (Gated Communities; Apartment and Other bulk waste generators) for home composting

• Finalising the models for implementation in the city

• Allocating the space for establishing a compost mart (in case of Municipality/ Municipal Corporation is willing to 
establishment compost mart model)

• Review and monitoring of ward level awareness programs on home composting 

• Review the daily progress of on ground activities.  

• Submit the progress to the state home composting cell on weekly basis
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Roles of Municipal Officials 

Roles and responsibilities TMC
Environmental 

Engineer

▪ Prepare the instructions for formation of cell

▪ Identify/ Nominate the CRPs (from each ward) for implementation and 
monitoring of home composting activities at ground level

▪ Provision of ID Cards to the nominated CRPs

▪ Identify the master trainers 

▪ Preparation of action plan for implementation in consultation with 
Environmental Engineer

▪ Review the action plan once in a month and updating it accordingly 

(Cont’d..)
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Roles Municipal Officials 

Roles and responsibilities TMC
Environmental 

Engineer

▪ Finalisation of unit (Gated Communities; Apartment and Other bulk 
waste generators) in consultation with Environmental Engineer

▪ Finalizing the models for implementing 

▪ Identify the SLFs (ward wise) for conducting training for unit owners/ 
managers

▪ Identify the SLFs/SHGs interested in implementing compost mart 

▪ Ensures that ward wise awareness programs conducted 

▪ Reviews and Monitors the progress of CRPs and submit the progress to 
Municipal Commissioner (with support from Environmental Engineer)
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Roles and responsibilities Only CRP
Sanitary 

inspector/supervisor

▪ Identify/Locating  the Gated Communities, Apartments, Hotels and 
other Bulk waste generators in their respective ward

▪ Sharing the details with Town Mission Coordinator as per the 
prescribed format 

▪ Awareness generation at community Level

▪ Conducting trainings for SLFs and TLFs for awareness generation in 
their respective wards

▪ Training of the HHs/ unit owners or managers to understand the 
process of home composting and its techniques

▪ Weekly visits to the HHs/communities practicing home composting 
for monitoring purpose

Roles of CRPs



Reporting and Monitoring 

79

home composting cell at city level shall review the progress and resolve 
the issues, if any, and update the progress to the state monitoring cell 

City Level – Home Composting 
Cell

State – Home Composting Cell

State home composting cell shall monitor the daily progress shared by city 
composting cell. 

CRPs shall update the daily progress of on ground activities through the 
monitoring tool.



8080

Thank You
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Image source: https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/how-to-compost-1520281711.jpg



తెలంగాణ రాష్్టరంలో హోమ్ కంపో స్్ంగ్ 
నిర్వహణ మార్గదర్శకాల అమలు

మునిిపల్ అధికార్ులు మరియు క్షేత్ర 
స్ాా యి స్బ్బంది శిక్షణ కర్దీప్క 

Cover Page Image Source: https://waste4change.com/blog/home-composting-you-organic-waste-management-solution/ 

KNOWLEDGE PARTNER



గమనిక:
ఈ శిక్షణ కరదీపిక, తెలంగాణ రాష్్టరంలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ నిరవహణ మారగదరశకాలను రాష్్టరంలోని అనిి స్ాా నిక సంసాలలో అమలు పరచడానికి, వాటి సవయం సహాయక బ ందాలు / మురికివాడల
సమాఖ్యలు / పట్ణ స్ాా యి సమాఖ్యలు మరియు మునిిపల్ అధికారులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి తయారు చయేబడినద.ి CDMA, MEPMA మరియు UMC వారి ఆధ్వరయంలో ఈ శిక్షణ కరదీపికని
తయారు చేయడం జరిగినద.ి ఈ శిక్షణా కరదీపిక కేవ్లం, సవయం సహాయక సంఘాలు మరియు DAY-NULM సిబబంది పరతేయక ఉపయోగం మరియు పరయోజనం కోసం తయారు చేయబడింద.ి ఈ
శిక్షణా కరదీపికలోని ఏదెైనా ఒక భాగం తిరిగి తయారు చేయడం మరియు పరతిరూపం చేయడానికి, CDMA, MEPMA, తెలంగాణ మరియు UMC వారి అంగకీారం తపపనిసరి.
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శిక్షణ కరదీపిక గురించి
ఈ శిక్షణ కర్దీప్క క్రంది వారి కోసం స్దధం చేయబ్డ ంద…ి.
• పరా థమిక పరరక్షకులు : కమయయనిటీ రిస్ో ర్సి పరిన్సి , సవయం 
సహాయక బ ందాల, మురికివాడల సమాఖ్యల, పట్ణ స్ాా యి 
సమాఖ్యల సభ్ుయలు మరియు మునిిపల్ అధికారులు

• దివతీయ పరరక్షకులు: కుట ంబాలు , నివాస సంక్షేమ సంఘాలు, 
సంసాలు మరియు వాణిజయ సంసాలు మొదల ైనవి.

3

02:30 గంటలు
కాల వ్యవ్ధి



శిక్షణ కరదీపిక ఉదేేశాలు 
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హోమ్ కంపో స్్ంగ్ పరా ముఖ్యత్

హోమ్ కంపో స్్ంగ్ పరక్రయ

హోమ్ కంపో స్్ంగ్ పదధత్ులు

రాష్్టర స్ాా యిలో హోమ్ కంపో స్్ంగ్ అమలు చేయు విధానం

వివిధ వాటాదార్ుల విధి - విధానాలు



5

విష్టయసూచిక

వ్యరాం అంటే ఏమిటి?

ఘన వ్యరా పదారాా ల నిరవహణ కరమము

ఘన వ్యరా పదారాా ల నిరవహణ యొకక పరసుు త సిాతి - తెలంగాణ

ఘన వ్యరా పదారాా ల నిరవహణను మరింత సిారంగా మారచడం ఎలా?

వ్యరాా లను, వాటి మయలం వ్దే వేరు చేయడం అంటే ఏమిటి?

హోమ్ కంపో సి్ంగ్ వ్లన పరయోజనాలు

హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పదధతులు

కంపో స్ంగ్ పరకిరయలో ఏ పదారాా లను కంపో స్్ట చేయవ్చుచ 

తరచుగా ఉతపనిమయియయ సమసయలు మరియు వాటి పరిష్ాకరాలు

రాష్్టర స్ాా యిలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అమలు చేయు విధానం

హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అమలులో సవయం సహాయక బ ందాలు భాగమయియయ వివిధ్ మారాగ లు

వివిధ్ వాటాదారుల విధి - విధానాలు

పరయవేక్షణ మరియు నివేదిక



ఇపపుడు, ఘన వ్యరాా లు అంటే 
ఏంటో చూదాద ం...



వ్యరా్ం అంటే 
ఏమిట?ి
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• ఏదెైనా ఒక పదారాం దాని పరయోజనానిి అందించిన తరావత
పారవేయబడుతుందో , అపపపడు దానిని వ్యరాము అని అంటారు

• “వ్యరాా నికి  పనికి రానిది” లేదా “ఉపయోగం లేనిది” అని అరధం



వ్యరాా లు ఎకకడ న ండ  
వ్స్ాా యి?

8
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వ్యరాా లు ఎకకడ న ండ  వ్స్ాా యి?



అవ్పను… అందరూ వ్యరాా లను ఉతపతిు  చేస్ాు రు !!

10

ఉపయోగించిన టూత పేస్్ట

పాల పాయకెటలు

పండుు  మరియు 
కూర్గాయల తొకకలు

వాడ న పేపర్

ఎలకా్ా నిక్ వ్యరాా లు

వారాా పత్రరకలు



మనం ఎంత 
వ్యరాా లను
ఉతపతిు  
చేసుు నాిము
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• సగట న ఒక వ్యక్ా పరత్ర రోజు అర్క్లో వ్యరాా లన ఉతపతిు  చేస్ాు డు ..
• నలుగుర్ు గల ఒక  కుటలంబ్ం, పరత్ర రోజు రెండు క్లోల వ్యరాా లను 

ఉతపతిు  చేసుు ంది లేదా సంవ్తిరానికి ఒక టరా లీ మొతుం నిండే వ్యరాా లను
ఉతపతిు  చేసుు ంది (దాదాపపగా ఒక టన ు)
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జనాభా పెర్ుగుత ంది, నగర్ పరా ంతాలు 
విసారిస ా నాుయి మరియు పెర్ుగుత్ును 
వినియోగదార్ులత  మనము చాలా
ఎకుకవ్ వ్యరాా లన  ఉత్ుతా్ర చేస ా నాుము



మన నగరాలోో  వ్యరాా లు ఎలా నిరవహ ంచబడుతునాియి?
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వ్యరాా ల ఉతపతిు
వ్యరాా లను, 
వాటి మయలం
వ్దే వేరు 
చేయడం 

వేరు చేయబడని 
వ్యరాా ల 

సరకరించడం

పరా సెసింగ్ 
సదుపాయాలకు 
వ్యరాా లను రవాణా 

చేయడం

డంప సెైట్ వ్దే జడ 
వ్యరాధ లను 
పారవేయడం



తెలంగాణ –
పరసుు త పరిసిాతి
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ఒక రోజులో ఉత్ుతా్ర అయియయ మొతా్ం వ్యరాా లు 
4300 టన ులు =1720 వ్యరాా ల సేకర్ణ 
వాహనాలు (స మార్ుగా)

డోర్ టల డోర్ కలెక్షన్ దావరా సేకరించిన 
వ్యరాా ల శాత్ం
92%

వేరు చేసిన వ్యరాా ల శాతం
39%

రాష్్టరంలో మొతుం 141
నగరాలు ఉనాియి

52 నగరాలు మొదటి 
దశలో లక్షయంగా ఉనాియి
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4300 మెటిరక్ టన ుల వ్యరాా లు ఉత్ుతా్ర
అయినపపుడు!!!

అదంతాఎకకడ క్ వెళుత్ుంది అని 
మీర్ు అన కుంటలనాుర్ు ?
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నగర్ం న ండ  దూర్ంగా పార్వేయబ్డ న  చెతా్
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ఇపపుడు…
మన  వ్యరాా ల కుపులలు  ఏం ఏం ఉనాుయోచూదాద ం?



వ్యరాా లు - ర్కాలు
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వ్యరాా లు - ర్కాలు

బయోడీగేరడబుల్ (తడి చెతు) నాన్స- బయోడీగేరడబుల్
(పొ డి చెతు)



త్డ చెతా్?
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స్ాధార్ణంగా మొకకలు లేదా 
జంత్ు న ండ  ఉదభవించి, 
ఇత్ర్ సూక్షమజీవ్పలచే
విచిినుం చెందే వ్యరాా లు. 
ఆహార్ం మరియు వ్ంటగది 
వ్యరాా లు వ్ంటివి 
ఉదాహర్ణలు



పొ డ  చెతా్?
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వ్యరా్ం

బయోడీగేరడబుల్ (తడి చెతా్) నాన్స- బయోడీగేరడబుల్
(పొ డ చెతా్)

తిరిగి ఉపయోగించదగినవి

తిరిగి ఉపయోగించలేనివి



త్రరిగి ఉపయోగించదగని
(రీసెైక్లబ్ుల్) వ్యరాా లు

రీసెైకిోంగ్ చేయదగినవి అనగా, 
ఒక పదారాం మొదట దాని
పరయోజనానిి పూరిుగా  
అందించిన తరావత , దాని 

నుండి మరొక కొతు  
ఉతపతుు లను తయారు 
చేయదగినవి …

కాగితపప డబాబలు, లోహం, 
కొనిి పాో సి్క  పదారాా లు 

(40 మ ైకార నో కంటే ఎకుకవ్) 
మొదలుగునవి

21



ఒకస్ారి పారేసిన తరావత చెతుగా 
మాతరమే పరిగణించబడే 
వ్యరాా లు… కొనిి పాో సి్క లు, 
థరమోకోల్ కపపపలు, పాో సి్క 
కపపపలు, సంచులు, డెైపరుో , 
శానిటరీ నాయప కినుో మొదలగునవి 
ఉదాహరణలు

తిరిగి ఉపయోగించలేని
(నాన్స రీసెైకిలబుల్ )

వ్యరాా లు
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అట వ్ంటి వ్యరాా లను శుదిధ  చేయడానికి 
ఏదెైనా పరిష్ాకరం ఉనిదా?
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ఇపపుడు,
త్డ  వ్యరాా లన  ఎలా శుదిధ  చేయాలో చూదాద ం…
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త్డ  వ్యరాా లన  మూడు స్ాా యిలలో శుదిధ  చేయవ్చ  

కుట ంబ స్ాా యి స్ామయహ క స్ాా యి నగర స్ాా యి
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CDMA, తెలంగాణ పరభుత్వం జారీ చేస్న హోమ్ కంపో స్్ంగ్ నిర్వహణ మార్గదర్శకాలు 
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CDMA, తెలంగాణ పరభుత్వం జారీ చేస్న హోమ్ కంపో స్్ంగ్ నిర్వహణ మార్గదర్శకాలు 



హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అంటే 
ఏంటి?

”హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అనగా గ హ లేదా సంస్ాా గత 
స్ాా యిలో, తడి వ్యరాా లను సహజ పరకిరయల దావరా 
కుళ్ళబెటి్  చేసి ఎరువ్పగా ఉతపతిు చేసర ఒక సులువ ైన  
స్ాంకేతిక పదధతి”

28
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హోమ్ కంపో సి్ంగ్ తో 
పరయోజనాలు?

తడి వ్యరాా లను వాటి మయలం 
వ్దేనే శుదిధ  చేయడం దావరా

డంపింగ్ యారుు కు 
చేరకోకుండా నిరమధిసుు ంది

సరకరణ మరియు రవాణా 
ఖ్రుచలను తగుగ తాయి

రస్ాయన ఎరువ్పల 
వాడకానిి తగిగంచవ్చుచ

డంపింగ్  యారుు లోో
నియంతరణలేకుండా 
ఉతపనిమయియయ లీచేట్

తగిగసుు ంది.

వ్యరాా ల నుంచి వ లువ్డే గీరన్స  
హౌస్ట  వాయువ్పలు 

వాతావ్రణంలో కలుషితం
కాకుండా చేసుు ంది

చెతు  సరకరణ కేందరా లు,
రమడుో /వీధ్ులోో  దురగంధానిి 

తగిగసుు ంది



Image Source: https://swachhindia.ndtv.com/

కంపో స్్ట ఎలా 
తయారు చేయాలి?
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గమధ్ుమ రంగు
వ్యరాా లు

పచచని
వ్యరాా లు

గాలి నీరు

కంపో సి్ంగ్ కోసం ఈ కిరంది నాలుగు పరా థమిక పదారాా లు
అవ్సరం:

కంపో స్్ట కి కావాలిిన తపపనిసరి పదారాా లు…
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Image Source: https://swachhindia.ndtv.com/

గమధ్ుమ రంగు  వ్యరాా లు 
గోధ మ ర్ంగు వ్యరాా లు పచ ని   వ్యరాా లు

• మొకకజొని కాండాలు
• వారాు పతిరకలు (ముకకలు చేసినవి)
• ఎండిన ఆకులు
• చెటో బెరడులు
• గడిు
• చెకక ముకకలు
• సంవిధాన పరచని డబాబలు/ 

అట్ముకకలు

• కూరగాయల తొకకలు
• కుళ్ళళన పండుో
• వాడిన కాఫీ పొ డి
• టీ ఆకులు (తేయాకు)
• శాకాహార పెంపపడు జంతువ్పల నుండి

వ్చేచ ఎరువ్ప
• గుడుు పెంకులు
• టీ సంచులు, చాయ్ పతాు
• పరపర్స టిష్టుయలు మరియు నాయప కినుో
• కతిురించిన గడిు

సరెైన కార్బన్-
నెైటోర జన్ నిష్టుతా్ర = 3 భాగాలు

గమధ్ుమ రంగు వ్యరాా లు 
1 భాగం

ఆకుపచచ వ్యరాా లు
:



హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పదధతులు
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• కుటలంబ్స్ాా యి కంపో స్్ంగ్  పదదత్ులు

• స్ామూహిక స్ాా యి కంపో స్్ంగ్  పదదత్ులు



హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పదధతులు

గుంత కంపో సి్ంగ్

కుండ కంపో సి్ంగ్

ఖ్ంబా / మటాక / మయడు కుండల కంపో సి్ంగ్

వ్ంటింటి బుట్ కంపో సి్ంగ్ 

మోస్ట పిట్ కంపో సి్ంగ్

34



గుంత కంపో సి్ంగ్ అన కూల పదధత్ర
• 5-6 సభ్ుయల కుట ంబానిక,ి
• గుంత పరిమాణం:  100cm X 60 cm X 100 cm 

(3.5 ft X 2ft X 3.5ft)

అవ్సర్మైెన మౌలిక స్ామగిర
• పార
• టారాపలిన్స / పాో సి్క షీట్
• ఆవ్ప పరడ / కుళ్ళళన వ్యరాా లు మరియుమటి్

120-180 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది



గుంత కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ
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https://www.youtube.com/watch?v=lSHHGlQYdA0&feature=youtu.be&ab_channel=GrowVeg

మీ పాో ట్ లో నీరు నిలవలేని పరదేశములో, 
ర ండు గుంతలు తవ్వండి. ఈ గుంతలో 
నీరు చేరకుండా చూసరందుకు చుట ్  ఒక 

ఆనకట్లాగా కట్ండి.

వ్రాా కాలంలో, గుంతలను పాో సి్క
కవ్ర్స తొ కపపండి

గుంత అడుగున, కుళ్ళళన వ్యరాా లు
లేదా ఆవ్ప పరడ బురదను 6-
అంగుళాల పొ రగా విసు రించండి

ఈ ఖ్ాళీ సాలానిి మటి్తో 
నింపండి. కనీసం 4 న లల పాట  

గుంతను వ్దిలివేయండి

మొదటి గుంత మయసివేయబడిన 
తరావత, ర ండవ్ గుంతను ఇదే 
పదధతిలో ఉపయోగించండి

కంపో స్్ట ఉపయోగించడానికి
మయసివ యబడిన గుంతని తవివ, 
కంపో సు్ ని వ లికి తీయండి. మటి్  
సుసంపనిం కోసం దీనిని నేరుగా 

ఉపయోగించవ్చుచ

ముకకలుగా చేసిన వ్యరాా లను 
జోడించండి. వ్యరాా లు తేమగా 

ఉండాలి.

1 2 3 4

కుళ్ళళన వ్యరాా లు లేదా 
ఆవ్ప పరడ బురదను

6 అంగుళాల మందంతో
జోడించండి.

వ్యరాా ల యొకక పరతి పొ ర 
తరువాత, మటి్  పొ రను 

చలోండి

గుంత పెై భాగములో  15 
సెంటీమీటరో ఖ్ాళీ సాలం 
ఉండే వ్రకు దీనిి 
కొనస్ాగించండి

https://www.youtube.com/watch?v=lSHHGlQYdA0&feature=youtu.be&ab_channel=GrowVeg


గుంత కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ
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నీరు నిలవలేని పరదేశములో, ర ండు గుంతలు తవ్వండి

ఈ గుంతలో నీరు చేరకుండా చూసరందుకు చుట ్  ఒక ఆనకట్లాగా కట్ండి

ముకకలుగా చేసిన వ్యరాా లను జోడించండి. వ్యరాా లు తేమగా ఉండాలి

వ్యరాా ల యొకక పరతి పొ ర తరువాత, మటి్  పొ రను చలోండి

ఇదే తరహాలో ర ండవ్ గుంతను ఇదే పదధతిలో ఉపయోగించండి

కంపో స్్ట ఉపయోగించడానికి మయసివ యబడిన గుంతని తవివ, కంపో సు్ ని వ లికి తీయండి



కుండ కంపో సి్ంగ్ అన కూల పదధత్ర
• రమజుకు 1 నుండి 2 కిలోల తడి వ్యరాా లను ఉతపతిు  చేసర యయనిటో కోసం 
పనిచేసుు ంది

అవ్సర్మెైన మౌలిక స్ామగిర
• ర ండు మటి్  కుండలు (50 సెం.మీ ఎతుు  మరియు 35 సెం.మీ వాయసం కలిగి 
ఉండాలి) (1.14 అడుగుల వాయసంతో 1.64 అడుగుల ఎతుు )

• కుండను ఉంచడానికి 50 సెం.మీ (1.64 అడుగులు) ఎతుు  గల స్ా్ ండ 
• లీచేట్ సరకరించడానికి  అర లీటర్స స్ామరాయం గల పాో సి్క పాతర 
• ఒక చిని తాపీ
• ఒక పెయింటింగ్ బరష్
• 2 ముకుకలుగా చేసిన ఒక ఇట క

60-75 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది



కుండ కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ
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https://www.youtube.com/watch?v=1o4y8tCaw0A

కుండ దిగువ్న మధ్యలో ఒక రంధ్రం 
చేసి దానిి స్ా్ ండ పెై సరిగాగ  ఉంచాలి. 
కుండలోంచి వ్చేచ దార వ్ణానిి 

సరకరించేందుకు దిగువ్న ఒక పాో సి్క  
డబాబని ఉంచండి

తడి చెతును కుండలో నిండగానే
కుండపెై మయతపెట్ండి. రమజుకి 2 
కేజీల వ్యరాలు మించికుండా 

చూసుకోవాలి.

పరతిస్ారి చెతు  వేయగానే 
దానిపెై కంపో సు్  లేదా మటి్  

పొ రను వేయండి.

ర ండు రమజులకోస్ారి కుండలో
వేసిన వ్యరాా లను బాగా 

కలపాలి.

ఒక వారం రమజుల తరావత కుండలో 
పపరుగులను చూడవ్చుచ. ఇవి కంపో సి్ ంగ్ 

పరకిరయను వేగవ్ంతం చేయడానికి
సహయపడతాయి. వాటిని చంపర పరయతిం 

మీరు చేయవ్దుే , 3 వారాల తరావత
వాటంతటవే చనిపో తాయి.

కుండ నిండిన తరావత, ర ండో  కుండను ఇదే 
తరహాలో ఉపయోగించండి. ర ండో  కుండ 
నిండే సమయానికి మొదటి కుండలోని 
వ్యరాా లు కంపో సు్ గా సిదధమవ్పతుంది

కుండలో తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి. 
ఒకవేళ్ కుండలో నీళ్లో  ఎకుకవ్యితే నీటిని 
పీలుచకోవ్డానికి చెకక పొ ట ్ లేదా ఎండిన

ఆకులు వేయవ్చుచ.

వ్రాా కాలంలో వాననీళ్లో
కుండలోకి పడకుండా ఉండడానికి 

కుండలపెై పాో సి్క  కవ్ర్స  ఉంచి పెైన ఇట క 
పెట్ండి.

పపలోని పెరుగు లేదా మజి్జగ 
కంపో సి్ ంగ్ పరకిరయను 
వేగవ్ంతం చేసుు ంది

లీచేట్ గురించి చిటాకలు 
లీచేట్ సరకరించే కంట ైనరమో  కొంచెం ఉపపప ఉంచండి. ఇది కీటకాలను చుటట్  తిరగకుండా 
నిరమధిసుు ంది. లీచేట్ ను నీటితో కరిగించి మొకకలకు కంపో స్్ట గా ఉపయోగించవ్చుచ 

కీటకాలు కొనస్ాగితే, ర ండు కరూపరం బిలోలను 25 మి.లీ నూన లో కరిగించాలి మరియు 
ఈ నూన ను కుండ మీద బరష్ తో వేయాలి

https://www.youtube.com/watch?v=1o4y8tCaw0A


40

కుండ కంపో స్్ంగ్
2  కిలోల తడి చెతును మించకుండా కుండ లో వేయాలి

చెతు  పెై  మటి్  పొ ర /కంపో స్్ట  వేయాలి

2  రమజులకొకస్ారి వ్యరాా లను బాగా  కలపాలి

ఒక వారం రమజుల తరావత పపరుగులు  వ్స్ాు యి ,కాని చంపవ్దుే

ఇదే తరహాలో ర ండవ్ కుండ లో వ్యరాా లను వేయడం స్ా్ ర్్స చేయాలి

కుండలో తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి

వ్రాా కాలంలో నీరు లోపలి పో కుండా పాో సి్క కవ్ర్స కపాపలి

పపలోని పెరుగు /మజి్జగ  కలపాలి కంపో సి్ంగ్ ఇది పరకిరయను వేగవ్ంతం 
చేసుు ంది

60 -75 లలో కంపో స్్ట  సిదధం



ఖ్ంబ్ా కంపో స్్ంగ్ అన కూల పదధత్ర

రమజుకు 2 కిలోల తడి వ్యరాా లను ఉతపతిు  చేసర యయనిటో కోసం పనిచేసుు ంది

అవ్సర్మెైన మౌలిక స్ామగిర

• 30 సె.మీ వాయస్ారాం, ఎతుు  కలిగన 3 మటి్  కుండలు కావాలి. ర ండు కుండలు అడుగు పెై భాగం 
లేకుండా ఉండాలి. 

• మయడవ్ కుండకు అడుగు భాగం ఉండాలి. ఒక మయత 1వ్ కుండపెైకి కావాలి. 3వ్ కుండపెై 
అడుగు భాగం లేని ర ండవ్ కుండను ఉంచాలి. ర ండవ్ కుండ పెై భాగంలో ఒక జాలిని 
మయతలాగా పెటి్  దానిపెైన నూయస్ట పరపరు ఉంచండి. ఇపపపడు ర ండవ్ కుండపెై మొదటి 
కుండను పెట్ండి. మొదటి కుండపెై మయతను పెట్ండి.పాత నూయస్ట పరపరుో

• పాత నూయస్ట పరపరుో
• చేతి పంప /సరరేయర్స 
• కంపో స్్ట /చెకక పొ ట ్
• పొ డవాట ిసీ్ల్  ఫో ర్సక  

సుమారు 90 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది
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ఖ్ంబా కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ
మొదటి మరియు ర ండవ్ కుండ కిరంది
భాగానిి మ ష్  వ ైరింగ్ / జాలి మీద 

నూయస్ట పరపరుో  పరవ్ండి. ఇలా చేయడం వ్లో 
నీళ్లో  తపప ఇంకా ఏమి కూడా కిరంది కుండ 

కిందకు వ ళో్కుండా ఉంట ంది

ఒకదానిపెై ఒకటిగా కుండలను
పరరాచలి.  మయడవ్ కుండని
అనిిటి కంటే కింద ఉంచాలి.

పెైనుని కుండలో వ్ంటింటి వ్యరాా లు వేయడం 
పరా రంభంచండి. ఒక పొ ర చెతు  వేసిన తరావత 
దానిపెై పలచని బయో కలచర్స  పిచికారి 
చేయండి. (బయో కలచర్స   మరియు నీటి 

నిష్టపతిు  1:50గా ఉండాలి)

బయో కలచర్స ని కలిపర నీళో్లో కోో రిన్స
లేకుండా చూసుకోవాలి. నీటలీో కోో రిన్స  
లేకుండా చేయాలంటే ఆ నీటనిి గిన ిలో 

పో సి ర ండు రమజులపాట  
మయతలేకుండా తెరిచి ఉంచాలి.

పెైనుని కుండ ముపాపవ్ప వ్ంతు
నిండిన వ ంటనే ఆ కుండను మధ్య 
కుండ ఉని స్ాా నంలోకి మారిచ, 
ర ండో  కుండలో వ్యరాా లు వేయడం 

మొదలుపెటా్ లి. 

దిగువ్నుని నూయస్ట పరపరుో  
చిరగకుండా, పరతీ ర ండు

రమజులకోస్ారి వ్యరాా లను బాగా 
కలపండి.
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https://www.youtube.com/watch?v=cReeLzYBPTY

ర ండవ్ కుండలో వ్యరాా లు వేసుు ని సమయంలో, 
మొదటి కుండలో కంపో సి్ ంగ్  పరకిరయ 

మొదలవ్పతుంది. ర ండో  కుండ  ముపాపవ్ప వ్ంతు
నిండే సరికి, మొదటి కుండలోని కంపో స్్ట
ఉపయోగించేందుకు సిదధమవ్పతుంది

ఇపపపడు మళోీ 2వ్ కుండ స్ాా నంలో 1వ్ కుండ 
పెట్ండి. వ్యరాా లనీి 1వ్ కుండలోనే వేయాలి. 
ముపాపవ్ప వ్ంతు నిండే వ్రకు దాంటలో  వ్యరాా లు

వేయాలి. ఆ తరావత మళోీ వాటి స్ాా నాలు 
మారాచలి.

ఒక కుండ పూరిుగా నిండేంత వ్రకు ఈ పరకిరయ 
పపనరావ్ తం చేయండి. ఆ తరావత అందులోని 
పదారాే లను కిందనుని 3వ్ కుండలో వేయండి. 
3వ్ కుండ ముపాపవ్ప వ్ంతు నిండేంత వ్రకు ఈ 

పరకిరయ కొనస్ాగించండి.

ఒకస్ారి పూరుయిన తరావత కంపో సు్  కోసం చివ్రి 
కుండలోని పదారాధ లను జల ో డ పటి్ మిగిలిన
పదారాధ లను తిరిగి కుళో్ళపో యియందుకు పెైనుని 

కుండలో వేయండి.

ఖ్ంబా కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ

https://www.youtube.com/watch?v=cReeLzYBPTY
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https://www.youtube.com/watch?v=cReeLzYBPTY

ఖ్ంబా కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ
మ ష్  వ ైరింగ్ / జాలి మీద నూయస్ట పరపరుో  పరవ్ండి

పెైనుని కుండలో వ్ంటింటి వ్యరాా లు వేయడం పరా రంభంచండి

ఒక పొ ర చెతు  వేసిన తరావత దానిపైె పలచని బయో కలచర్స  పిచికారి చేయండి

పెైనుని కుండ ముపాపవ్ప వ్ంతు నిండిన వ ంటన,ే ర ండో  కుండలో వ్యరాా లు వేయడం మొదలుపెటా్ లి. 

పరతీ ర ండు రమజులకోస్ారి వ్యరాా లను బాగా కలపండి.

ర ండవ్ కుండలో వ్యరాా లు వేసుు ని సమయంలో, మొదటి కుండలో కంపో సి్ ంగ్  పరకిరయ 
మొదలవ్పతుంది

ఒక కుండ పూరిుగా నిండేంత వ్రకు ఈ పరకిరయ పపనరావ్ తం చేయండి

కుండలోని పదారాధ లను జల ో డ పటి్ మిగిలిన పదారాధ లను తిరిగి కుళో్ళపో యియందుకు పెైనుని 
కుండలో వేయండి.

https://www.youtube.com/watch?v=cReeLzYBPTY


వ్ంటింటి బ్ుట్
కంపో స్్ంగ్ 

అన కూల పదధత్ర
• 5 నుంచి 6 సభ్ుయలుని కుట ంబానికి ఇది సరిపో తుంద.ి

అవ్సర్మెైన మౌలిక స్ామగిర
• మయతతో కూడిన ఒక 25 లీటరో పాో సిక  డబాబ
• పాో సి్క  గమర  బాయగులు
• ఒక చిని తాపీ
• చిని ఫో ర్సక 

సుమారు 30 నుండి 45 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది
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వ్ంటింటి బుట్ కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ

* సిదధం చేసుకుని బయోకంపో స్్ట లేదా బయో కలచర్స తో శుదిధ  చేసిన చెకకపొ ట ్ ను స్ా్ ర్ర్స  మ టిరీయల్ గా ఉపయోగించవ్చుచ. చెకక పొ ట ్ కు  పలచని 
బయోకలచర్స  కలపండి ( బయోకలచర్స  నీటి నిష్టపతిు  1:50). దీనిి బాయగులో ఉంచి ముడివేయాలి. ర ండు రమజుల తరావత చెకక పొ ట ్  మిశరమం బాయకీ్రియా 
కారణంగా వేడిగా మారుతుంద.ి ఈ వేడి మిశరమానిి స్ా్ ర్ర్స గా ఉపయోగించాలి.

బుట్ లోపల పాో సి్ క  గమర బాయగ్  
ఉంచండి..

మొదటిగా వేసర పదారాా లనును బయో 
ఫ్ాో ట్ ఫామ్ గా ఉపయోగపడేలా ఒక
ఇంచు మందంతో పరవ్ండి*

ఆ స్ా్ ర్ర్స  పొ రపెై చెతును 
పరవ్ండి

వ్యరాా లపెై పలచని బయో కలచర్స  చలోండి. 
మయడో రమజు తరావత కొతు  పొ ర మరియు
పాత పొ రను ఫో ర్సక  స్ాయంతో బాగా 

కలపండి

బుట్ నిండేంత వ్రకు ఈ 
పరకిరయ కొనస్ాగించండి

గమర  బాయగ్ ను ముడేసి, దానిి
పకకన పెట్ండి.

ఇపపపడు ర ండో  గమర
బాయగును బుట్లో 

ఉంచి, ఇదే పరకిరయను 
కొనస్ాగించండి

ర ండో  బాయగు కూడా నిండిన తరావత దానిి కూడా తొలగించి 
ముడేసి పకకన పెట్ండి. ఇపపపడు మొదటి బాయగు ముడి తీసి,
దానిి మళోీ ఉపయోగించడం పరా రంభంచండి.  ఒక వేళ్ వ్యరాా లు 
రమజుకి 2 కేజీలకు మించి ఉంటే గమర  బాయగుల సంఖ్య పెంచండ,ి
నిండిన తరావత గమర బాయగ్  కనీసం 20 రమజులు పకకన ఉంచాలి



మోస్ట ప్ట్ 
కంపో స్్ంగ్

అన కూల పదధత్ర
• 5 నుండి 6 మంది సభ్ుయలతో గ హ స్ాా యిలో కంపో స్్ట చేయడానికి 
అనుకూలం.

• పరతి గొయియ 6 న లలు ఒకస్ారి పరతాయమాియంగా 
ఉపయోగించబడుతునిందున 2 గుంతలు తవావలి.

అవ్సర్మైెన మౌలిక స్ామగిర
• ఒక మీటర్స  వాయసం మరియు ఒక మీటర్స  లోతుతో కూడిన 
గుండరని ర ండు గుంతలు

సుమారు 30 నుండి 45 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది



మోస్ట పిట్ కంపో సి్ంగ్
అవ్సర్మెైన మౌలిక సద పాయాల పరిమాణం మరియు వివ్ర్ణ 
• 5గురు సభ్ుయలు ఉని కుట ంబానికి 60 సెం. మీ వాయసం, 1 మీ లోతు కలిగిన 
గుంత.

• నివాసరతర సంసాలకు గుంత వాయసం 1.5 మీ వ్రకు ఉండాలి.   
• మిగిలిన సందరాాలోో  గుంత లోతు 1 మీటరకు పరిమితం చేయాలి, ఎందుకంటే 
తకుకవ్ ఎతుు లో మీథేనోజ నిక  పరకిరయలు తగిగపో తాయి.

• గుంత అడుగు భాగం గుండరంగా ఉండాలి
• 60 సెం.మీ వాయసం కలిగిన గుంతకి, 75 సెం.మీ వాయసం గల కవ్ర్స  స్ాో బ  కావాలి 
• గ హ అవ్సరాల కోసం 100 mm గల డయా పీవీసీ పెైప , పెదే గుంతలకు అయితే 

200 mm వ్రకు ఉంచవ్చుచ.
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మోస్ట పిట్ కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ
గుంతలో వ్యరాా లు వేసర ముందు 

బాయకీ్రియా ఉతపనిం అయియయందుకు 
పరడ/కుళో్ళన వ్యరాా లను గుంతలో 

వేయవ్లసి ఉంట ంద.ి

పరతీ రమజు తెరిచిన పెైపపలు 
దావరా వ్యరాా లను గుంతలోకి 
వేయాలి. ఆ తరావత, పెైప  
చివ్రుో  గటి్గా మయసరయాలి.

వారానికోస్ారి 35˚ నుంచి 45˚C 
వేడి నీటిని పో యడం దావరా 

కుళో్ళపో యియ పరకిరయ
వేగవ్ంతమవ్పతుంది.

అపపపడపపపడు బాయకీ్రియా 
ఉతపని కారకాలు లేదా పరడ 
మిశరమానిి పో యడం మంచిది.

ఈ గుంతలను ఆరు న లలకొకటి
చొపపపన ఉపయోగించాలి. 



హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పదధతులు
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• కుటలంబ్స్ాా యి కంపో స్్ంగ్  పదదత్ులు

• స్ామూహిక స్ాా యి కంపో స్్ంగ్  పదదత్ులు



సమూహ స్ాా యిలో - కంపో స్్ంగ్ పదధత్ులు

రమటరీ డరమ్ కంపో సి్ంగ్

డరమ్ కంపో సి్ంగ్

సరందీరయ వ్యరా కంపో స్ర్స 

సీ్ల్ మ ష్ కంపో స్ర్స
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రోటరీ డరమ్
కంపో స్్ంగ్ అన కూల పదధత్ర

• 10 గ హాల వ్రకు అనుకూలం, రమజువారీ వ్యరాా లు 10 కిలోల వ్రకు 
ఉంటాయి

అవ్సర్మైెన మౌలిక స్ామగిర

• 250 లీటరో స్ామరాయం గల రమటరీ డరమ్

సుమారు 15 నుండి 20 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది
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రమటరీ డరమ్ కంపో స్్ట పరకిరయ

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM

చెతును చిని చిని
ముకకలుగా చేసి డరమ్ లో 

వేయాలి

డరమ్ కును హాయండ ల్ న  త్రప్ు 
రోజు చెతా్న  కలపాలి.

రమజుకి ర ండు నుంచి
మయడుస్ారుో  తిపాపలి.

తిపిపన తరావత, డరమ్  మయత 
సగం తెరిచి ఉంచాలి.

ఈ పరకిరయను 15 రమజుల 
పాట  కొనస్ాగించాలి.

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM
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రమటరీ డరమ్ కంపో స్్ట పరకిరయ
చెతును చిని ముకకలుగా చేసి డరమ్ లో వేయాలి

హ ండిల్ తిపపపతూ రమజు చెతును కలపాలి

2 -3 స్ారుో  తిపాపలి

15 -20 రమజులలో కంపో స్్ట సిదధం 



డరమ్ కంపో స్్ంగ్

అన కూల పదధత్ర
• సంసాలకు లేదా పెదే సంఖ్యలో అపారు్ మ ంట లకు 
ఉపయోగపడుతుంది

అవ్సర్మెైన మౌలిక స్ామగిర
• 50 లీటరో స్ామరధయం కలిగిన 2 డరముోలు
• డరమ్  పెట్డం కోసం  స్ా్ ండు 
• ఒక టాయప 
• 5 లీటరో స్ామరధయం కలిగిన పాో సి్క  డబాబ 
• పాో సి్క  న ట్  బాయగులు
• ర ండు ఇట కలు

• 15-25 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది
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డరమ్ కంపో స్్ట పరకిరయ
ఒక పాో సి్క  డరమ్  తీసుకొని దాని

అడుగు భాగంలో నలాో ను అమరచండి.

పాో సి్క  డబాబ కిరంద భాగంలో పటే్లా,
డరమ్ ని తగిన ఎతుు  కలిగిన ఒక 

పెడస్ల్ పెై ఉంచండి.

నీటిలో తగిన మొతుంలో కలచర్స  కలిపి,
దరవ్రూప కలచర్స  సిదధం చేయండి (80
- 100 కేజీల వ్యరాా ల శుదిధకి 3 లీటరో 

నీటిలో 250 ఎం. ఎల్  కలచర్స  
కలపండ)ి

కేవ్లం తడి చెతును మాతరమే
న ట్ బాయగ్ లో వేయండి. పరపరుో  లేదా 
ఇతర కుళ్ళళపో ని పదారాా లు ఏది కూడా

అందులో వేయకూడదు.

చేతులకు గలో జులు ధ్రించి, పెదే 
కంట యినర్స లో సిదధం చేసుకుని
బయో కలచర్స  వేసి చెతును బాగా 

కలపండ.ి

టాయప కు అడుంకి ఏరపడకుండా 
డరముోలోని బాయగులపెై కొనిి 
ఇట కలు పెట్ండి. (చితరా నిి

చూడండి).

దరా వ్ణం కలిపిన చెతును పాో సి్క  న ట్ 
బాయగులోో  (వ్లలాంటి సంచులు) పెటి్,
అది నిండిన తరావత పాో సి్క  తాడుతో 

మయతని కటే్యండి.

ఆ పాో సి్క  న ట్  బాయగులు డరమ్ లో 
పెట్ండ.ి డరమ్  నిండేంత వ్రకు ఇదే

పరకిరయను కొనస్ాగించండి.

డరములో మిగిలిన సొ్ లూయష్టన్స ను 
పెైనుంచి డరమ్ లో పో సి డరమ్ 

మయతపెట్ండి.
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డరమ్ పెైపప నుంచి అనిి పాో సి్క డబాబలను కలుపపతూ 
ఒక పెైపపను ఏరాపట  చేయండి.

దరవ్ సరకరణ కోసం కుళాయి తెరవ్ండ.ి

మయడు రమజుల వ్రకు సరకరించిన దార వ్ణానిి తిరిగి
డరమ్ లో పో యండి.  అలాగే, ఆ మయడు రమజుల కి

కంపో సి్ ంగ్ ఏకరీతిలో అవ్పతుందా లేదా పరిశీలించండి. 
ఒక వేల ఏకరీతిన కంపో సి్ ంగ్ కానీ యిెడల మళ్ళళ

కొదిే గా బయో కలచర్స దార వ్ణానిి డరమ్ లో పో యండ.ి 

దరవానిి డరమ్ లో పో సిన తరువాత డబాబను తిరిగి 
కుళాయి కిరంద ఉంచండి.

కంపో సి్ ంగ్ సమయంలో, ఈ పరకిరయలో వాసన రావ్డం
మొదల ైత,ే డరమ్ పెైభాగం నుండి మరికొంత బయో కలచర్స 

మిశరమానిి (నీటితో కలిపి) కలపండి. దురావసన
పెరుగుదల కంపో సి్ ంగ్ సరిగా జరగడం లేదని సూచిసుు ంది.

కంపో సి్ ంగ్ యొకక 20 వ్ రమజున, డరమ్ నుండి అనిి
న ట్ బాయగోను తీసివేసి, ఆరబెట్డానికి భ్యమి మీద న ట్ 

బాయగ్ కంట ంటోను ఉంచండి. 

డరమ్ లోపల మిగిలి ఉని దరవ్ం కూడా దరవ్ కంపో స్్ట
కాబటి్ దానిని కూడా డబాబలో సరకరించండి.

కంపొ స్్ట మిశరమానిి 2 రమజులు ఆరబెటి్న తరువాత, 
జల ో డ పట్ండి. అలా సరకరించినదే ఘన కంపో స్్ట. 

డరమ్ కంపో స్్ట పరకిరయ



సేందీరయ వ్యరా్ 
కంపో స్ర్ 

అన కూల పదధత్ర

• OWC స్ాంకేతికత 10-15 గ హాలకు పని చేసుు ంది 
• యాంతిరక సరందీరయ వ్యరా కంపో స్ర్స (OWC) యొకక  పరా సెసింగ్ స్ామరాయం రమజుకు 100

కిలోల నుండి 5000 కిలోల తడి వ్యరాా ల వ్రకు ఉంట ంది.
అవ్సర్మైెన మౌలిక స్ామగిర
• సాలం అవ్సరం - OWC స్ామరాా యనిి బటి్  100 చదరపప మీటర్స నుండి 500 చదరపప 

మీటరుో  (1076 చదరపప అడుగుల నుండి 5381 చదరపప అడుగులు). 
• OWC కోసం షెడ / నియమించబడిన సాలం
• పాత కంపో స్్ట / మటి్
• బయో కలచర్స మిశరమం 
• కంపో స్్ట కూయరింగ్ కోసం పాో సి్క రాయకులు 

24 గంటలోో  కంపో స్్ట సిదధ ంగా ఉంట ంది

అయితే, ఈ కంపో స్్ట ఉపయోగించే ముందు కొనిి రమజులు సిా ర పడాలి. కంపో స్్ట ను పాో సి్క 
డబాబలలో వేసి కనీసం ఒక వారం పాట  ఉంచండి (కూయరింగ్ కాలం ఎంత ఎకుకవ్ అయితే , 
కంపో స్్ట యొకక నాణయత అంత మంచిది). ఈ సమయంలో, కంపో స్్ట ని కొదిే గా తేమగా 
ఉంచండి.



సరందీరయ వ్యరా కంపో స్ర్స పరకిరయ

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM
Source: http://www.abtechflow.in/organic-eco-waste-composter.html

కుళ్ళళపో యియ (తడి) వ్యరాా లను సరందీరయ
వ్యరా కంపో స్ర  లో పెట్డానికి ముందు
చిని చిని ముకకలుగా కతిు రించండి.

వ్యరాా లకు మిశరమం మరియు పాత కంపో స్్ట
ని కలపండి..

ఆరాగ నిక  వేస్్ట  కంపో స్ర్స పరా రంభంచిన 24 
గంటల తరావత కంపో సర్ ేని సరకరించవ్చుచ.

సరకరించిన కంపో స్్ట ను అరలలో పెటి్ , అది
ఆరేవ్రకు కొనిి రమజులు అలా

వ్దిలివేయాలి. కూయరింగ్ సమయంలో, 
అవ్సరమ ైన తేమను నిలుపపకోవ్టానికి

నీటిని కొదిే  కొదిే గా చలాో లి.

తయార ైన కంపో స్్ట తోటకు
ఉపయోగించవ్చుచ.

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM


సట్ల్ మెష్ కంపో స్ర్
అన కూల పదధత్ర
• ఇళో్ సమయహం విష్టయంలో ఈ స్ాంకేతికత పనిచేసుు ంద.ి 
• ఒక యయనిట్ రమజుకు 50 కిలోల వ్యరాా లను నిరవహ ంచే 
స్ామరాా యనిి కలిగి ఉంట ంది. 

అవ్సర్మెైన మౌలిక స్ామగిర
• సాలం అవ్సరం – 500 చదరపప మీటరుో  (5381 Sq.ft)
• కంపో స్ర్స కోసం షెడ / నియమించబడిన సాలం
• సిమ ంట్ స్ాో బ లు
• పెైభాగానికి సీ్ల్ మ ష్ పరో ట్ (కంపో స్్ట పరిమాణానికి సమానంగా 
ఉండాలి)

• సీ్ల్ మ ష్ రింగ్ (కంపో స్ర్స లోపల వ్యవ్స్ాా పించడానికి).
• రంపపప పొ ట ్ .

30 రమజుల కూయరింగ్ సమయంతో పాట గా మరమ  30 రమజులోో  కంపో స్్ట 
సిదధంగా ఉంట ంది



సీ్ల్ మ ష్ కంపో స్ర్స పరకిరయ

Source: 
https://www.pdotwolf.com/shop/garden/composters/500ltr-
garden-waste-compost-bin-wire-mesh/

https://www.youtube.com/watch?v=Tj_goluMKO8&feature=youtu.be&ab_channel=judopuff

సిమ ంట్ స్ాో బ ల తో ఒక
పాో ట ఫామ్ ను ఏరాపట 

చెయయండి. 

పరతి స్ాో బ మధ్య కొంత ఖ్ాళీని
వ్దిలివేయండి, తదావరా 
లీచేట్ ఏదెైనా ఉంటే, 

సులభ్ంగా పడిపో తుంది.

దిగువ్ నుండి ఎలుకల 
పరవేశానిి నివారించడానికి 
స్ాో బుల పెైన సీ్ల్ మ ష్ పరో ట్

ఉంచండి.

3 అడుగుల వాయసం మరియు 
2.5 అడుగుల ఎతుు  (ఓపెన్స 
సిలిండర్స) కలిగిన సీ్ల్ మ ష్ 

రింగ్ చేయండి.
ఈ సీ్ల్ మ ష్ రింగ్ నీ 

సిమ ంట్ పాో ట్ ఫాంపెై ఉంచండి.

పరిసరాలలో వ్యరాా లు 
చిలోకుండా ఉండటానికి రింగు

గమన సంచితో చుట్ండి

ఇది ఎలుకలను
వ్యరాా లోో (కుపప)కి 

రానివ్వకుండా నిరమధిసుు ంది

వేరు చేసిన వ్ంటగది
వ్యరాా లను సరకరించండి.

అదనపప తేమను
పీలుచకోవ్డానికి దానిపెై
కొదిే గా రంపపప పొ ట ్ ను

చలోండి.

https://www.youtube.com/watch?v=Tj_goluMKO8&feature=youtu.be&ab_channel=judopuff


కంపో స్ర్స దిగువ్న (కనీసం 8 -10 
అంగుళాలు) పొ డి ఆకులతో మందటి

పొ రను పరచండి.  ఇది, పెై పొ రల నుండి
కిందికి వ్చేచ తేమను పీలుచకుంట ంది.

ఒక పొ రకు పొ రకు మధ్యలో
కుళళళ మరియు పొ డి
ఆకులను జోడించండ.ి 

వాసన, ఈగలు, దోమలు మరియు
ఎలుకలను నివారించడానికి పెై
భాగంలో ఎలోపపపడూ పొ డి

ఆకులను ఉంచవ్లసి ఉంట ంది.

కంపో స్ర్స ను ను సుమారు
15-20 రమజులు తరువాత

కలపండి.

30 రమజులు పాట దానిి
ఆరబెటా్ లి. 

మొతుంగా 45 రమజుల
తరువాత, కంపో స్్ట సిదధం
అవ్పతుంద.ి దానిని జల ో డ

పటి్ వాడుకోవ్చుచ. 

పూరిుగా కంపో స్్ట కానీ
భాగాలను తిరిగి కంపో స్్ట
చేయవ్లసి ఉంట ంది. 

ఈ సాలానిి శుభ్రంగా, గాలి అందే
పరదేశంలో, ఎండ మరియు వ్రాం
నుండి కాపాడటానికి మయసి

ఉంచండి.

సీ్ల్ మ ష్ కంపో స్ర్స పరకిరయ



వివిధ్ స్ాంకేతిక పదధతుల స్ారాంశ పటి్క
పదధత్ర అన కూల పదధత్ర వేసే వ్యరాా ల పరిమాణం (రోజుకు) పరక్రయ ర్కం కాల వ్యవ్ధి 

వ్యకా్గత్ గృహ యూనిటు కోసం కంపో స్్ ంగ్ పదధత్ులు
గుంత కంపో సి్ ంగ్ 5-6 మంది సభ్ుయల కుట ంబానికి గరిష్్టంగా 700 కిలోగార ములు సులభ్ం 120 – 180 రమజులు

కుండ కంపో సి్ ంగ్ రమజుకు 1 నుండి 2 కిలోల
వ్యరాా లను ఉతపతిు చేసర యయనిట ో 1 to 2 కిలోగార ములు సులభ్ం 60 – 75 రమజులు

ఖ్ంబా / మటాక / మయడు నాళాల
కంపో సి్ ంగ్ వ్యకిుగత కుట ంబాలు 2 కిలోగార ములు సులభ్ం సుమారు 90 రమజులు
వ్ంటింటి బుట్ కంపో సి్ ంగ్ వ్యకిుగత కుట ంబాలు 2 కిలోగార ములు మధ్యసు ంగా సులభ్ం రమజులు
మోస్ట పిట్ కంపో సి్ ంగ్ వ్యకిుగత కుట ంబాలు 0.7 కిలోగార ములు కష్్టం 30 – 45 రమజులు
సంఘం మరియు నివాసేత్ర్ సంసాలు / బ్ల్క  వేస్్ట  జనరేటర్ుు లకు కంపో స్్ ంగ్ పదధత్ులు
రమటరీ డరమ్ / నాళాల కంపో సి్ ంగ్ 10 కుట ంబాల వ్రకు 10 కిలోల వ్రకు సులభ్ం 15 to 20 రమజులు
డరమ్ కంపో సి్ ంగ్ 10 - 15 కుట ంబాల వ్రకు 80 - 100 కిలోల వ్యరాా లు మధ్యసు ంగా సులభ్ం 22 to 25 రమజులు

సరందీరయ వ్యరా కంపో స్ర్స పెదే సంఖ్యలో అపారు్ మ ంట ో
మరియు సంసాలు 100 – 5000 కిలోలు సులభ్ం

24 గంటలు మరియు
OWC నుండి సరకరించిన
కంపో స్్ట కొనిి రమజులు
సిు రపడటానికి ఉంచాలి

సీ్ల్ మ ష్ కంపో స్ర్స ఇళో్ సమయహం 50 కిలోలు కష్్టం 30 రమజులు
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కంపో స్్ట కు అనువ ైనవి తడి వ్యరాా ల రకాలు
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లోపలిక్ వెళళవ్లస్నవి లోపలిక్ వెళుకూడనివి పచ ని వ్యరాా లు గోధ మ ర్ంగు వ్యరాా లు
కూరగాయల తొకకలు మొకకజొని కాండాలు బయజు పటే్ వ్ండిన ఆహారం
కుళ్ళళన పండుో వారాు పతిరకలు (ముకకలు చేసినవి) కొవ్పవ గలిగిన ఆహార పదారాా లు

వాడిన కాఫీ పొ డి ఎండిన ఆకులు మిగిలిపో యిన మాంసం, జునుి
టీ ఆకులు (తేయాకు) బెరడు రస్ాయనికంగా చికితి చేసిన పండో తొకకలు
పెంపపడు జంతువ్పల నుండి వ్చేచ వ్యరాా లు గడిు చేపలు మరియు బొ కకలు

గుడుు పెంకులు చెకక ముకకలు పాో సి్క పదారాం
టీ బాగ్ి  మరియు చాయ్ పతాు సంవిధాన పరచని డబాబలు / అట్ముకకలు పాల ఉతపతుు ల వ్యరాా లు

పరపర్స టిశుయలు మరియు నాయప కినుో బొ గుగ పొ డి లేదా బయడిద
కతిు రించిన గడిు పాో సి్క ఫిలుోతో చసేని డబాబలు మరియు అట్ముకకలు, రస్ాయన

ఆధారిత కోీనర్స తో ఉపయోగించే పరపర్స నాయప కినుో .

గడిుపరక, పాో సి్క సంచులు కటే్ ముకకలు.
లోహం
విష్ట రస్ాయన పదారాా లు



మంచి కంపో స్్ట ను గురిుంచడం ఎలా? 
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• మంచి కంపో స్్ట - మంచి కంపో స్్ట దాని రంగు మరియు వాసన దావరా గురిుంచబడుతుంది; ఇది ముదురు 
గమధ్ుమ నుండి నలుపప రంగులో ఉండాలి, ఇది దురావసన రాదు. 

• ఇది చకకగా కణికగా ఉండాలి, దానిలో 90% (0.4 మిమీ జల ో డ దావరా) జల ో డ పడుతుంది. 

మొకకలు లేదా తోటలలో ఉపయోగించవ్చుచ పంపిణీ చేసుకోవ్చుచ



తరచుగా ఉతపనిమయియయ సమసయలు మరియు వాటి 
పరిష్ాకరాలు
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సమసయ కార్ణం పరిష్ాకర్ం
కుపప తడిగా మరియు
దురావసనతో ఉంది

• అదనపప తేమ
• సంపీడనం

• గమధ్ుమ రంగు వ్యరాా లను కలపండి.
• కుపపను తిరిగేయండి / మలేోయిడం
• కుపప మధ్యలో కొతు వ్యరాధ లను వేయండి

కుపప పొ డిగా ఉంది • గమధ్ుమ రంగు వ్యరాా లు ఎకుకవ్గా
ఉండటం

• అతి తకుకవ్ నీరు

• తాజా వ్ంట వ్యరాా లను జోడించండి
• నీటితో తేమను పెంచండి
• ఆవిరవ్డానిి (ఎవాపో రేష్టన్స) తగిగంచడానికి కుపపను మయసి ఉంచండ.ి

కుపప చలోగా ఉంది. • న ైటలర జన్స ఎకుకవ్గా ఉండటం • గడిు పరకలు మరియు వ్ంటింటి వ్యరాధ లు వ్ంటి ఆకుపచచ పదారాా లను జోడించండి.

కుపప తెగుళ్ళను ఆకరాిసుు ంది • అనుచితమ నై పదారాం
జోడించబడింది మరియు
పరలవ్మ ైన మయత.

• గీరజు, నూన లు, మాంస్ాలు, రొట ్లు మొదల ైనవి కలపడం (చయేదగినవి మరియు
చేయకూడనివి చూడండి) నివారించాలి.

• ఆహార వ్యరాధ లను కపిప ఉంచటకు మటి్ లేదా గమధ్ుమ రంగు పదారాా నిి జోడించండి.
• కుపప మధ్యలో వ్ంట వ్యరాా లను ఉంచుటకు.

తకుకవ్ ఉషోో్ గరత • అతి చిని కుపప.
• అతి తకుకవ్ తేమ
• తకుకవ్ పరసరణ

• కుపప పరిమాణానిిపెంచండి
• నీరు చేరిచ కుపపను కలియ తిపపండి.
• కుపపను కలియ తిపపండ.ి

కుపప ఈగలను ఆకరాిసుు ంది • ఆహార వ్యరాధ లపెై సరిపో ని మయత • ఆకుపచచ పదారాా నిి గమధ్ుమ రంగు వ్యరాా లతో కపపండి
• వ్ంట వ్యరాధ లను కుపప మధ్యలో ఉంచండి.



హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అమలు చేయు విధానం
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హోమ్ కంపో సి్ంగ్
పరయవేక్షణ సెల్
ఏరాపట  చేయడం

అవ్గాహన
కలిపంచు విధానం

యయనిటోను
గురిుంచడం

శిక్షణ మరియు
స్ామరాయ పెంపపదల

స్ాా నిక
భాగస్ావమాయలను
తయారు చేయుట

పపరపాలక సంఘాల స్ాా యి
సెల్ విధి - విధానాలు

పరయవేక్షణ మరియు
నివేదిక



రాష్్టరంలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ కారయకలాపాల అమలుకు CDMA నాయకతవం వ్హ సుు ంది మరియు ఈ కిరంది సభ్ుయలు 
ఉంటారు:
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రాష్్టర స్ాా యి హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పరయవేక్షణ సెల్

రాష్్టర స్ాా యి సెల్ లోవారానిక ్ఒకస్ారి నగరాలత  సమీక్ష సమావేశాలన  నిర్వహించాలి 

సే్ట్ హోమ్ కంపో స్్ంగ్ సెల్

జాయింట్ డెైర క్ర్స, CDMA
ఘన వ్యరా పదారాా ల నిరవహణ (SWM) నిపపణుడు, సవచఛ భారత్ మిష్టన్స 
(SBM) విభాగం
సర్ట్ మిష్టన్స కోఆరిునేటర్స (SMC), MEPMA

కంపో స్్ట డెవ్లప మ ంట్ ఆఫీసర్స (CDO), CDMA



మునిిపల్ కారపురేష్టను  కోసం మునిస్పాలిటీలకు
మునిిపల్ కమిష్టనర్స మునిిపల్ కమిష్టనర్స
మ డికల్ హెల్ు  ఆఫీసర్స టౌన్స మిష్టన్స కోఆరిునేటర్స
ఎనివరాన్స మ ంటల్ ఇంజనీర్స ఎనివరాన్స మ ంటల్ ఇంజనీర్స
టౌన్స మిష్టన్స కోఆరిునేటర్స స్ానిటరీ ఇన ిెక్ర్స / శానిటరీ సూపర ైవజర్స
స్ానిటరీ ఇన ిెక్ర్స / శానిటరీ సూపర ైవజర్స కమయయనిటీ ఆరగన ైజర్స / రిస్ో ర్సి పరిన్స
కమయయనిటీ ఆరగన ైజర్స / రిస్ో ర్సి పరిన్స

• కరమం తపపకుండా సమీక్ష సమావేశాలు నిరవహ ంచాలి
• పౌరులకు సహాయ కేందరా ల లాగా కూడ ఉపయోగించబడుతుంది
సెల్ లో ఈ క్రంది వార్ు అధికార్ులు సభుయలుగా ఉంటార్ు. 
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పపరపాలక సంఘల స్ాా యి హోమ్ కంపో సి్ంగ్ సెల్ 

అమలు, పరయవేక్షణ 
మరియు రాష్్టర
స్ాా యి సెల్  

రిపో రి్ంగ్ కోసం 
నోడల్ అధికారి

సెల్ పరత్రరోజూ పపరోగత్రని పర్యవేక్ష ంచాలి.
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హోమ్ కంపో స్్ంగ్ కార్యకలాపాల అమలు దశలవారీగా చేపట్డం

– నగరం వ్యకిుగత గ హాలు, నివాస సంక్షేమ సంఘాలు, సంస్ాా గత సంసాలు మరియు బల్క వేస్్ట 
జనరేటరుో  (BWG లు) మిశరమానిి గురిుంచడం 

– మొతుం కుట ంబాలలో కనీసం 10% మరియు BWG లలో 50% మొదటి దశలో లక్షయంగా ఉండాలి
– సాలం లభ్యత మరియు యజమానులు / నిరావహకుల సుముఖ్త ఆధారంగా నగరం యయనిటోను 

ఖ్రారు చేయడం

నగర్ స్ాా యిలో హోమ్ కంపో స్్ంగ్ కోసం యూనిటు  గురాింపప



71

• కంపో స్్ట మార్్స అంటే కంపో సి్ంగ్ కోసం అవ్సరమ ైన 
పదారాా లు మరియు పరికరాలు అందుబాట లో 
ఉంచబడిన పరదేశం.

• కంపో స్్ట మార్్స నిరవహణలో నిమగిమ ైన సవయం 
సహాయక సంఘాలు దాని ఉపయోగం గురించి
కొనుగమలుదారులకు మారగనిరేేశం చేయడం

3. కంపో స్్ట మార్ు్ ు ఏరాుటల చేయుట

• SLF/TLF తపపనిసరిగా చేయవ్లసినవి :
• తగిన కంపో సి్ంగ్ పదధతిని ఎంచుకోవ్డంలో 

యయనిటోకు శిక్షణ ఇవ్వడం మరియు సహాయం 
చేయడం 

• యజమానులు / నిరావహకులకు మదేతు
• ఇతర సవయం సహాయక సంఘ సభ్ుయలలో 

అవ్గాహన కలిపంచడం

2. SLFల దావరా అమలు

• CRPs తపపనిసరిగా
చేయవ్లసినవి:
• అవ్గాహన కలిపంచడం
• యయనిటోను గురిుంచడం
• ఉతుమ స్ాంకేతికతలపెై

యజమానులకు / 
నిరావహకులకు మారగనిరేేశం 
చేయడం

1. CRPల దావరా అమలు

నగర్ంలో హోమ్ కంపో స్్ంగ్ అమలు చేసే మారాగ లు



మునిిపల్ అధికారులు మరియు CRPలచే హోమ్ 
కంపో సి్ంగ్ పెైన శిక్షణ
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యూనిట్ యజమాన లు / నిరావహకులు

శిక్షణ విష్టయసూచికలో ఈ కిరందివి ఉంటాయి:
• మయల విభ్జన మరియు కంపో సి్ంగ్ యొకక 
పరా ముఖ్యత

• అందుబాట లో ఉని కంపో సి్ంగ్ పదధతులు 
• కంపో సి్ంగ్ కోసం అనుసరించాలిిన చరయలు
• కంపో సి్ంగ్ లో చేయవ్లసినవి మరియు
చేయకూడనివి 

SLF & SHG సభుయలు

శిక్షణ విష్టయసూచికలో ఈ కిరందివి ఉంటాయి:
• యయనిట్ యజమానులలో అవ్గాహన 
కలిపంచడం

• హోమ్ కంపో సి్ంగ్ స్ాధ్న కోసం అవ్సరమ ైన 
పరికరాలు

• కంపో సి్ంగ్ లో చేయవ్లసినవి మరియు
చేయకూడనివి 

• కంపో స్్ట మార్్స ఏరాపట  మరియు నిరవహణ
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అవ్గాహన కలిపంచు విధానం
మునిిపల్ అధికారుల సహకారంతో, సిఆర్స పిలు ఆర్స డబుో యఎలను, స్ామానయ 
పరజలను ఈ కిరంది వాటి పెైన అవ్గాహనా కలిపంచాలి
• మయల విభ్జన
• కంపో సి్ ంగ్ పరకిరయ
• కంపో సి్ ంగ్ పదధతులు
• కంపో సి్ ంగ్ యొకక పరయోజనాలు మొదలగునవి.

ఏ సమాచార్ం 
అందించాలి ?

• డిజ్జటల్ పరస్ారాలు
• స్ాా నిక ఛాన ల్ లలో పరకటనలు
• స్ో ష్టల్ మీడియా పాో ట్ ఫాంలు
• పిరంట్ మీడియా
• ద శయరూప పరదరశనలు 
• పరతయక్ష పరదరశనలు

అవ్గాహన కలిపంచు
విధానం



విధి - విధానాలు
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• టౌన్ మిష్టన్ కోఆరిినేటర్

• మునిిపల్ కమిష్టనర్

• ఎనివరాన్ మెంటల్ ఇంజనీర్

• కమూయనిటీ రిస్ో ర్ి పర్ిన్ి



విధి – విధానాలు - మునిిపల్ కమిష్టనర్
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మునిిపల్ కమిష్టనర్

▪ యుఎల్ బి స్ాా యిలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ సెల్ ను ఏరాపట  చేయడం 

▪ CRP లకు ID కారుు లు ఇవ్వడం 

▪ CRP లను (పరతి వారుు  నుండి) ఖ్రారు చేయడం  మరియు ఇంటి కంపో సి్ంగ్ కారయకలాపాలను క్షేతర స్ాా యిలో పరయవేక్షించడానికి నోడల్ అధికారిని 
(పరా ధానంగా శానిటరీ ఇన ిెక్ర్స / సూపర ైవజర్స) నియమించడం

▪ టౌన్స మిష్టన్స కోఆరిునేటర్స మరియు ఎనివరాన్స మ ంటల్ ఇంజనీర్స తయారుచేసిన కారాయచరణ పరణాళ్ళకను ఖ్రారు చేయడం

▪ హోమ్ కంపో సి్ంగ్ కోసం యయనిటో జాబితా (గేట డ కమయయనిటీలు; అపార ్మంట్ మరియు ఇతర బల్క వ్యరా జనరేటరుో ) ఖ్రారు చేయడం

• నగరంలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అమలు చేసర మారాగ లను ఖ్రారు చేయడం
• కంపో స్్ట మార్్స ఏరాపట కు సాలానిి కేటాయించడం (ఒకవేళ్ మునిసిపాలిటీ / మునిిపల్ కారొపరేష్టన్స  కంపో స్్ట మార్్స స్ాా పించడానికి సిదధంగా 

ఉనిటోయితే )
• హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పెై వార్సు స్ాా యి అవ్గాహన కారయకరమాల సమీక్ష మరియు పరయవేక్షణ

• క్షేతర స్ాా యి  కారయకలాపాల యొకక రమజువారీ పపరమగతిని సమీక్షించడం

• పపరమగతిని వారపప పరా తిపదికన రాష్్టర స్ాా యి హోమ్  కంపో సి్ంగ్ సెల్ కు సమరిపంచడం
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పపరపాలక సంఘం అధికారుల విధి - విధానాలు
విధి - విధానాలు టౌన్ మిష్టన్ 

కోఆరిినేటర్
ఎనివరాన్ మెంటల్

ఇంజనీర్

▪ హోమ్ కంపో సి్ంగ్ సెల్ ఏరపడటానికి సూచనలను సిదధం చేయడం 

▪ క్షేతర స్ాా యిలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ కారయకలాపాల అమలు మరియు పరయవేక్షణ కోసం, 
CRP లను (పరతి వారుు  నుండి) గురిుంచడం / నామినేట్ చేయడం

▪ నామినేట్ చేయబడిన సిఆర్స పిలకు ఐడి కారుు లు అందించడం

▪ మాస్ర్స శిక్షకులను గురిుంచడం

▪ హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అమలు పరచడం కోసం, పరాయవ్రణ ఇంజనీర్స తో సంపరదించి 
కారాయచరణ పరణాళ్ళకను సిదధం చేయడం

▪ కారాయచరణ పరణాళ్ళకను న లకు ఒకస్ారి సమీక్షించండి మరియు తదనుగుణంగా 
నవీకరించండి

(Cont’d..)
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విధి - విధానాలు టౌన్ మిష్టన్ 
కోఆరిినేటర్

ఎనివరాన్ మెంటల్
ఇంజనీర్

▪ గేట డ కమయయనిటీలు; అపార ్మంట్ మరియు ఇతర బల్క వేస్్ట జనరేటరుో  మొదలగు 
యయనిటోను  పరాయవ్రణ ఇంజనీర్స తో సంపరదింపపలు జరిపి తుది లిసు్ ను తయారు 
చేయడం

▪ అమలు పరిచే నమయనాలను ఖ్రారు చేయడం 
▪ యయనిట్ యజమానులు / నిరావహకులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి SLF లను (వార్సు 

వారీగా) గురిుంచండి
▪ కంపో స్్ట మార్్స అమలు చేయడానికి ఆసకిు ఉని ఎస్ట ఎల్ ఎఫ లు / సవయం 

సహాయక సంఘాలను గురిుంచండి
▪ వార్సు వారీగా అవ్గాహన కారయకరమాలు నిరవహ ంచే  విదంగా చూడండి

▪ CRP ల పపరమగతిని సమీక్షలు మరియు పరయవేక్షనలు జరపాలి. మరియు 
పపరమగతిని పరాయవ్రణ ఇంజనీర్స సహకారంతో మునిిపల్ కమిష్టనర్స కు 
సమరిపసుు ండాలి. 

పపరపాలక సంఘం అధికారుల విధి - విధానాలు
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విధి - విధానాలు CRP శానిటరీ ఇనెిెక్ర్ుు

▪ సంబంధిత వారుు లోని గేట డ కమయయనిటీలు, అపారు్ మ ంట ో , హో టళ్లళ 
మరియు ఇతర బల్క వ్యరా జనరేటరోను గురిుంచడం

▪ నిరేేశించిన ఫారాోట్ పరకారం వివ్రాలను టౌన్స మిష్టన్స కోఆరిునేటర్స తో 
పంచుకోవ్డం

▪ కమయయనిటీ స్ాా యిలో అవ్గాహన కలిపంచడం 

▪ ఆయా వారుు లోో  అవ్గాహన కలిపంచడానికి SLFs and TLFs కు శిక్షణ ఇవ్వడం
▪ హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ మరియు దాని పదధతులను అరాం చేసుకోవ్డానికి 

కుట ంబాలు / యయనిట్ యజమానులు లేదా నిరావహకులకు శిక్షణ 
అందించడం

▪ పరయవేక్షణలో భాగంగా, హోమ్ కంపో సి్ంగ్ స్ాధ్న చేసుు ని HH లు / 
సంఘాలకు పరతి వారం సందరిశంచాలి 

CRPల విధి - విధానాలు
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నగర స్ాా యిలోని  హోమ్ కంపో సి్ంగ్ సెల్ పపరమగతిని సమీక్షిసూు  మరియు ఏదెైనా 
సమసయలు  ఉంటే పరిష్టకరిసూు , పపరమగతిని రాష్్టర పరయవేక్షణ సెల్ కి నవీకరించాలి . 

నగర స్ాా యి – హోమ్ కంపో సి్ ంగ్ 
సెల్ 

రాష్్టర స్ాా యి – హోమ్ కంపో సి్ ంగ్ 
సెల్

రాష్్టర స్ాా యి హోమ్ కంపో సి్ంగ్ సెల్, నగర స్ాా యి కంపో సి్ంగ్ సెల్ి  నవీకరించే రమజువారీ 
పపరమగతిని పరయవేక్షించాలి 

CRP లు పరయవేక్షణ స్ాధ్నం (మొబెైల్ అపిో కేష్టన్స ) దావరా క్షేతర స్ాా యి 
కారయకలాపాల రమజువారీ పపరమగతిని నవీకరించాలి.
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